
 

 

Huisartsenpraktijk de Componist in Nieuwegein zoekt een POH-S  
  
Jij bent toch die praktijkondersteuner huisartsenzorg die graag zelfstandig aan de slag gaat in een 
uitdagende en afwisselende functie? Fijn! Want wij zijn op zoek naar jou! 
Jij werkt ook graag samen met collega’s binnen en buiten het gezondheidshuis. Je neemt initiatief en 
je denkt graag mee. Dat zijn eigenschappen die wij waarderen. 
  
Kom bij ons werken! 
 
Dit ga je doen in je functie als POH-S 
Je ondersteunt de huisarts  - samen met je team - bij het verlenen van zorg aan  
patiënten met chronische problematiek,  met name diabetes, COPD/Astma en CVRM.   

  
Wie zijn wij? 
Huisartsenpraktijk de Componist werkt sinds mei 2022 met 12 huisartsen in een nieuw, 
multidisciplinair Gezondheidshuis in de Nieuwegeinse wijk Zuilenstein. Wij werken nauw samen met 
verschillende (para)medici, zorg- en welzijnsorganisaties. Wij staan voor ontmoeten en verbinden en  
werken vanuit Positieve Gezondheid. Goede en professionele serviceverlening naar patiënten toe in 
een onderling goede sfeer bepalen ons dagelijks werk. Samenwerken doe met de huisartsen, je 
collega’s POH-S, de  POH-GGZ , doktersassistenten en alle medewerkers in het gezondheidshuis.  
  
Dit ben jij!  

• Jij hebt ervaring als praktijkondersteuner en hebt een afgeronde opleiding.  

• Je hebt een innovatieve instelling en je wilt graag werken aan kwaliteitsverbetering.  

• Je bent sociaal vaardig en hebt tact, empathie en geduld. 

• Je weet te motiveren en te stimuleren en bezit een probleemoplossend vermogen.  

• Je wilt graag multidisciplinair werken.  

Dit willen we ook nog vertellen  
Het gaat om een zelfstandige, verantwoordelijke en veelzijdige POH-S functie. Een afwisselende baan 
in een betrokken team waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, nieuwe ideeën en oog voor de 
positieve gezondheid.  
 
Je salaris is conform de CAO-Huisartsenzorg. Het aantal uren en de dagen die je werkt bespreken we 
graag in overleg. In eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste 
aanstelling.  

Solliciteer op deze functie! 
Je motivatiebrief met CV stuur je per mail naar praktijkmanager Carla Swart-Comes via 
cswart@decomponist.nl. Informatie over onze praktijk vindt je op onze website: 
www.decomponist.nl/huisarts. Bellen met een collega POH-S , Isabelle van Dijk, kan natuurlijk ook: 
06-42273343.  
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